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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 النظام األساسي

 للشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو(

 شركة مساهمة سعودية

 
 الباب األول : تحول الشركة

 المادة األولى: التأسيس
هذا وهـ ولوائحه 28/1/1437( وتاريخ 3تؤسس طبقا ألحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي )م/

 4030009917الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( المسجلة بالسجل التجاري برقم  النظام
 هـ من شركة ذات مسئولية محدودة إلي شركة مساهمة سعودية وفقا لما يلي:21/4/1396وتاريخ 

 المادة الثانية : إسم الشركة 
 كة مساهمة سعودية(.الشركة السعودية لمنتجات األلبان واألغذية )سدافكو( ) شر

 المادة الثالثة : أغراض الشركة
 تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

حليب اج الاإلنتاج الزراعي والحيواني بما في ذلك زراعة الحاصالت الزراعية وتربية المواشي وإنت .1
 ومشتقاته وتربية الدواجن والمناحل وإنتاج البيض والعسل .

ة لمحمياة المشاريع الزراعية وتركيب وصيانة المكائن وأجهزة الري والبيوت صيانة وتشغيل وإدار .2
افحة وصوامع الغالل وتأجير اآلالت الزراعية وصيانة وتنسيق وتشجير الحدائق والمنتزهات ومك

 اآلفات الزراعية.
تها قامشتواالستثمار في المجاالت الصناعية وخاصة تصنيع وتسويق كافة المواد الغذائية واأللبان  .3

 . ة المكملةرتونيواآليس كريم والعصائر والمياه المحالة والغازية والمعدنية والمواد البالستيكية والك
ترونية اإللكوتجارة الجملة والتجزئة فى الحاصالت الزراعية والمواد الغذائية واألجهزة الكهربائية  .4

 واألواني المنزلية والمالبس الجاهزة.   
لخدمات ديم افنادق والمطاعم والمطابخ واالستراحات والبوفيهات والمقاهي وتقإقامة وتشغيل إدارة ال .5

 السياحية.
 ة.ألغذيالتخزين والتبريد وعلى األخص تملك وإستعمال وصيانة وتأجير المستودعات وثالجات حفظ ا .6

 
ة إن لمختصوتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات ا

 وجدت.
 

 المادة الرابعة : المشاركة والتملك في الشركات
ن علمال يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها ذات مسؤولية محدودة  أو مساهمة مقفلة بشرط أال يقل رأس ا

ق لها ح( مليون لاير كما يجوز لها أن تمتلك األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها و5)
 اك شترإلا

نظمة ه األمع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة وذلك بعد إستيفاء ما تتطلب
مل ال يشأوالتعليمات المتبعة في هذا الشأن . كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على 

 ذلك الوساطة في تداولها.
 ة المادة الخامسة : المركز الرئيس للشـرك

ملكة أو ل الميقع المركز الرئيس للشركة في مدينة جدة ، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيالت داخ
 خارجها بقرار من مجلس االدارة .
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 المادة السادسة : مــدة الشـركة
ذه هلة اً إطا( سنة هجرية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة ، ويجوز دائم99مدة الشركة )

 المدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
 الباب الثانـي : رأس المـال واألسـهــم

 المادة السابعة : رأس المـال
إلى  ( لاير سعودي )ثالثمائة وخمسة وعشرون مليون لاير( مقسم325.000.000حدد رأس مال الشركة بـ )

 ( لاير سعودي وكلها أسهم عادية .10( سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها )32.500.000)
 اإلكتتاب في األسهم: المادة الثامنة

دفوعة م( لاير 325.000.000( سهم بقيمة )32.500.000إكتتب المساهمون في كامل أسهم الشركة البالغة )
 بالكامل عند التحول .

 ازةاألسهم الممت: المادة التاسعة 
متازة أو مهماً يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة طبقاً لألسس التي تضعها الجهة المختصة أن تصدر أس

 طي األسهمال تعوأن تقرر شراءها أو تحويل أسهم عادية إلى أسهم ممتازة أو تحويل األسهم الممتازة إلى عادية 
صول ي الحهمين وترتب هذه األسهم ألصحابها الحق فالممتازة الحق في التصويت في الجمعيات العامة للمسا

 .نظاميعلى نسبة أكثر من أصحاب األسهم العادية من األرباح الصافية للشركة بعد تجنيب اإلحتياطي ال
 بيع األسهم الغير مستوفاة القيمة : المادة العاشرة 

قاق، جاز إلستحن الوفاء في ميعاد ايلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك، وإذا تخلف ع
زاد ي الملمجلس اإلدارة بعد إعالمه عن طريق النشر في جريدة يومية أو إبالغه بخطاب مسجل بيع السهم ف

 العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
صيلة حم تكف قة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم. وإذا لوتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستح

 البيع للوفاء بهذه المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. 
لتي المصروفات يها اومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إل

 ذا الشأن.أنفقتها الشركة في ه
ً جديداً يحمل رقم ً ألحكام هذه المادة، وتعطي المشتري سهما  م الملغى،السه وتلغي الشركة السهم المبيع وفقا

 وتؤشر  في سجل األسهم بوقوع البيع مع بيان إسم المالك الجديد.
 

 المادة الحادية عشرة: إصدار األسهم
لقيمة ، ان هذه اإلسمية،  وإنما يجوز أن تصدر بأعلى متكون األسهم إسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها 

أرباح عها كوفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين . وال يجوز توزي
 ليهم عوجب  على المساهمين. والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ، فإذا ملك السهم أشخاص متعددون

تضامن ن بالأحدهم لينوب عنهم في إستعمال الحقوق المتعلقة به ، ويكون هؤالء األشخاص مسؤولي أن يختاروا
 عن اإللتزامات الناشئة من ملكية السهم .

 
    المادة الثانية عشرة: تداول األسهم

ل كل ية ال تقلات ماال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إال بعد نشر القوائم المالية عن ثالثة سنو
عها منهما عن إثني عشر شهراً من تاريخ تحول الشركة. ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نو

 وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.   
اهم آخر لى مسإومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين 

س، أو المفل لمعسرأو من ورثة أحد المساهمين في حالة وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المؤسس ا
 على أن تكون أولوية إمتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين. 

 ظر.ة الحوتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المساهمين في حالة زيادة رأس المال قبل إنقضاء مد
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  لمادة الثالثة عشرة: سجل المساهمينا
 تتداول أسهم الشركة وفقاً ألحكام نظام السوق المالية .

  المادة الرابعة عشرة: زيادة رأس المال
فع قد د للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ، بشرط أن يكون رأس المال .1

مال يعود أس البأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من ر كامالً. وال يشترط أن يكون رأس المال قد دفع
قررة ة المإلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتِه بعُد المد

 لتحويلها إلى أسهم.
و ألمال اللجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس  .2

ين لمساهملمنها للعاملين في الشركة والشركات التابعة أو بعضها، أو أي من ذلك. وال يجوز جزءاً 
 ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.

المال  ة رأسللمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زياد .3
بالنشر   ويتهمب باألسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصص نقدية، ويبلغ هؤالء بأولاألولوية في اإلكتتا

ب كتتافي جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال وشروط اإل
 ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه. 

س المال دة رأفي اإلكتتاب بزيا يحق للجمعية العامة غير العادية وقف العمل بحق األولوية للمساهمين .4
صلحة مقابل حصص نقدية أو إعطاء األولوية لغير المساهمين في الحاالت التي تراها مناسبة لم

 الشركة. 
 لعامةيحق للمساهم بيع حق األولوية أو التنازل عنه خالل المدة من وقت صدور قرار الجمعية ا .5

اً حقوق، وفقذه التتاب في األسهم الجديدة المرتبطة بهبالموافقة على زيادة رأس المال إلى آخر يوم لإلك
 للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

وا وية الذين طلب( أعاله، توزع األسهم الجديدة على َحَملَة حقوق األول4مع مراعاة ما ورد في الفقرة ) .6
س المال، ة رأن زياداإلكتتاب، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة م

ديدة على م الجبشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة، ويوزع الباقي من األسه
الي ن إجمحملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية م

 ألسهم اه من اوز ما يحصلون عليه ما طلبوحقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال، بشرط أال يتج
نص نظام ية أو الجديدة، ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير، ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادي

 السوق المالية على غير ذلك.
 

  المادة الخامسة عشرة: تخفيض رأس المال
 ئر. ويجوزبخسا د على حاجة الشركة أو إذا منيتللجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زا

نظام  ( من54في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة )
ة له لموجباالشركات. وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده مراجع الحسابات عن األسباب 

تيجة لمال نوإذا كان تخفيض رأس ا الشركة وعن أثر التخفيض في هذه اإللتزامات. وعن اإللتزامات التي على
ً م يخ نشر ن تارزيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء إعتراضاتهم عليه خالل ستين يوما

ئنين الدا أحدقرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس. فإن إعترض 
له  و أن تقدماالً أحالمذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان  وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد

 ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان آجالً.
 

 المادة السادسة عشر : شراء الشركة ألسهمها 
 خصيصهالت أسهمها شراء للشركة ويجوز نهاترته أو الممتازة أو العادية أسهمها الشركة تشتري أن يجوز

ً  الموظفين برنامج أسهم ضمن الشركة لموظفي  لألسهم نيكو وال المختصة، الجهة تضعها التي للضوابط وفقا
 .المساهمين جمعيات في أصوات الشركة تشتريها التي
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   الخزينة أسهم المادة السابعة عشر : بيع

 ضعهات التي واإلجراءات الضوابط حلة واحدة أو عدة مراحل وفقعلى مر الخزينة أسهم بيع للشركة يجوز
 .المختصة الجهة

 األسهم : المادة الثامنة عشر : إرتهان
ً  أسهمها إرتهان للشركة يجوز  ختصة.الم الجهة تضعها التي واإلجراءات الضوابط لدين وذلك وفق ضمانا

 
 ويلية :التم الصكوك أو الدين أدوات المادة التاسعة عشر إصدار

ً  - تصدر أن للشركة يجوز ً  أو دين أدوات- المالية السوق لنظام وفقا  .للتداول ابلةق تمويلية صكوكا
ً  تصدر أن للشركة يجوز ً  أو دين أدوات المالية السوق لنظام وفقا  بعد أسهم إلى لللتحوي قابلة تمويلية صكوكا

 إصدارها تمي أن يجوز التي األسهم لعدد ألقصىا الحد فيه تحدد العادية غير العامة من الجمعية قرار صدور
 سلسلة خالل من أو نفسه الوقت في الصكوك أو األدوات تلك سواء أصدرت الصكوك، أو األدوات تلك مقابل

 - دارةاإل مجلس ويصدر .تمويلية صكوك أو دين إلصدار أدوات أكثر أو برنامج خالل من أو اإلصدارات من
ً أسهم – الجمعية هذه من جديدة موافقة إلى حاجة دون  يطلب التي كوكالص أو األدوات مقابل تلك جديدةا

 مايلزم المجلس ذويتخ .الصكوك أو األدوات تلك لحملة المحددة التحويل طلب فترة انتهاء فور تحويلها، حاملوها
 .المال ورأس المصدرة األسهم بعدد يتعلق فيما النظام هذا لتعديل
 لشهر امالنظ في المحددة بالطريقة المال رأس في زيادة كل إجراءات كتمالإ شهر اإلدارة مجلس على يجب

 .العادية العامة غير الجمعية قرارات
ً  أسهم إلى التمويلية الصكوك أو الدين أدوات تحويل للشركة يجوز  األحوال جميع فيالمالية و السوق لنظام وفقا

 :التاليتين لتينالحا في أسهم إلى والصكوك هذه األدوات تحويل يجوز ال
 والصكوك األدوات هذه تحويل جواز إمكان التمويلية والصكوك الدين أدوات إصدار شروط تتضمن لم ( إذا أ

 .الشركة مال رأس برفع أسهم إلى
 . التحويل هذا على التمويلي الصك أو الدين أداة حامل يوافق لم ( إذا ب

 
 الباب الثالث : مجلس اإلدارة

  دارة الشركة: إ لعشروناالمادة 
ن ثالث ع تزيد الجمعية العامة العادية لمدة ال تنتخبهمأعضاء  تسعةيتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 

 ركة.ل الشسنوات ، وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تحوي
   نتهاء عضوية المجلسإ:  حادية والعشرونالالمادة 

، ي المملكةفارية ستنتهي عضوية المجلس بإنتهاء مدته أو بإنتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات 
 ك دونومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس االدارة أو بعضهم وذل

قت غير في و وقع العزل لسبب غير مقبول أو إخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض اذا
عما  لشركةمناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب وإال كان مسؤوالً قبل ا

 يترتب على اإلعتزال من أضرار.
  : المركز الشاغر في المجلس الثانية والعشرونالمادة 

ً في المركز الشاغر ،إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان  على أن  للمجلس أن يعين عضواً مؤقتا
ل ة أيام عمل خمسيكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب أن تبلغ بذلك الوزارة وهيئة السوق المالية خال

 ةلجديد مدالعضو من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول إجتماع لها ويكمل ا
 ألدنىسلفه. وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة إلنعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد ا

 لإلنعقاد عاديةالمنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة ال
 خالل ستين يوماً إلنتخاب العدد الالزم من األعضاء.
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  : صالحيات المجلس ثة والعشرونثالالالمادة 
بما  لشركةا إدارة في السلطات أوسع اإلدارة لمجلس يكون العامة، للجمعية المقررة اإلختصاصات مراعاة مع

ا وله على سبيل المثال ال الحصر حق االشتراك في شركات أخرى والتصرف فى أصوله أغراضها، يحقق
لثمن وقبض ا ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع واإلفراغوممتلكاتها وعقاراتها وله حق الشراء وقبوله 

 حيثياتووتسليم المثمن ، على أنه فيما يتعلق ببيع عقارات الشركة يجب أن يتضمن محضر مجلس االدارة 
 قراره بالتصرف مراعاة الشروط التالية :

 والمبررات له . المجلس فى قرار البيع األسباب أن يحدد -1

 ع مقاربا لثمن المثل .أن يكون البي -2

 ن يكون البيع حاضراً إال فى الحاالت التى يقدرها المجلس وبضمانات كافية.أ -3

 القروضكما يجوز لمجلس االدارة عقد القروض مع أي جهة كانت مثل صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي و
يقررها  ي حدوديا كانت مدتها وألالتجارية مع البنوك التجارية والبيوت المالية وشركات اإلئتمان وغيرها أ

 مجلس اإلدارة 

س ها ولمجلابة عنكما يكون لمجلس اإلدارة حق الصلح والتنازل والتعاقد واإللتزام واإلرتباط باسم الشركة وني
رة أن يوكل أو ولمجلس اإلدا اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق أغراض الشركة .

 و تصرفأعنه فى حدود إختصاصاته واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في إتخاذ إجراء  يفوض نيابة
 معين أو القيام بعمل أو أعمال معينة .

ا يحقق بقا لمويكون لمجلس اإلدارة وفي الحاالت التى يقدرها حق إبراء ذمة مديني الشركة من إلتزاماتهم ط
 رة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:مصلحتها ، على أن يتضمن محضر مجلس اإلدا

 ن يكون اإلبراء بعد مضى سنة كاملة على نشوء الدين كحد أدنى.أ -1

 ن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى لكل عام للمدين الواحد.أ -2

 براء حق للمجلس اليجوز التفويض فيه .اإل -3

 باشرةمحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في ويكون للمجلس أيضا في حدود إختصاصه أن يفوض عضواً وا
 عمل أو أعمال معينة

 
  : مكافأة أعضاء المجلس عشرونرابعة والالالمادة 

ذا النظام وفي من ه الخمسون المادة( من 5الفقرة )تتكون مكافأة مجلس اإلدارة من النسبة المنصوص عليها في 
 يشتمل  يتجاوز خمسمائة ألف لاير سعودي ، ويجب أنحدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه بمبلغ ال

 ارة خاللس اإلدتقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجل
ضاء بضه أعقالسنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا، وأن يشتمل كذلك على بيان ما 

أيضاً  يشتمل م عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو إستشارات وانالمجلس بوصفه
 .العامة جتماع للجمعيةإعلى بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو من تاريخ آخر 
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 : صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر والعشرونخامسة الالمادة 
 

ً  أعضائه بين من اإلدارة مجلس يعين ً  رئيسا ً   اَ عضو يعين أن له ويجوز للرئيس ونائبا  معالج يجوز وال ،منتدبا
 سرئي محل اإلدارة مجلس رئيس نائب بالشركة ويحل تنفيذي منصب وأي اإلدارة مجلس رئيس بين منصب

 غيابه. عند اإلدارة مجلس
عدل تاب الها مع الغير وأمام القضاء والجهات الحكومية وكويختص رئيس المجلس بتمثيل الشركة في عالقات

  الهيئاتوالتجارية والصناعية  والمحاكم ولجان فض المنازعات بإختالف أنواعها وهيئات التحكيم والغرف
دات بما المستنوالخاصة والشركات والمؤسسات على إختالف أنواعها والتوقيع على كافة أنواع العقود والوثائق 

علي  التوقيعدون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها وفى ذلك 
لكفاالت نات وااإلتفاقيات والصكوك واإلفراغات أمام كتاب العدل والجهات الرسمية وإتفاقيات القروض والضما

 اإلقراروالمدافعة والصلح ووالرهون وفكها وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة وفي المرافعة 
 ال معينة.في مباشرة عمل أو أعم ختصاصهإواحد أو أكثر في حدود له تفويض والتحكيم عن الشركة ، ويجوز 

 المقررة لمكافأةا لىإ باإلضافة عليها رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب يحصل التي المكافأة ويحدد المجلس 
 اإلدارة . مجلس ألعضاء

ت مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم يختص بتسجيل محاضر إجتماعاويعين مجلس 
لتى األخرى اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن هذه اإلجتماعات وحفظها إلى جانب ممارسة اإلختصاصات ا

 وأمين المنتدب والعضو ونائبه المجلس رئيس مدة تزيد يوكلها إليه مجلس اإلدارة ، ويحدد المجلس مكافآته وال
 أي يف وللمجلس نتخابهمإ إعادة ويجوز ، المجلس في كل منهم عضوية مدة على االدارة مجلس عضو السر
ً  أو يعزلهم أن وقت  في أو عمشرو غير لسبب العزل وقع إذا التعويض في من عزل بحق إخالل دون منهم أيا
 .مناسب غير وقت

  المجلس : اجتماعات والعشرونسادسة الالمادة 
ز أن تسلم وتكون الدعوة خطية ويجو ، رئيسه من بدعوة  السنة في األقل على مرتين اإلدارة  مجلس يجتمع

 ذلك إليه لبط متى اإلجتماع إلى المجلس يدعو أن المجلس رئيس ويجب على باليد أو ترسل بالبريد أو الفاكس
 .األعضاء من ثنانإ

 
  اع المجلس: نصاب إجتم عشرونسابعة والالالمادة 

ن عحاضرين جتماع المجلس صحيحاً إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل ، بشرط أال يقل عدد الإال يكون 
 أعضاء باألصالة ويجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينيب عنه غيره من األعضاء في حضور إجتماعات 3

 :المجلس طبقاً للضوابط اآلتية
 

  .عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات اإلجتماع أن ينوب( ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة  أ )
 )ب( أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة وبشأن إجتماع محدد.

 .هالنظام على المنيب التصويت بشأن( ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر ا )ج
  
 الجانب رجحي اآلراء تساوي ه )وعندفي الممثلين أو الحاضرين األعضاء آراء بأغلبية المجلس قرارات وتصدر

%( 60ل عن )، وإستثناء من ذلك فأن القرارات التالية تقتضي موافقة ما ال يق)الجلسة رئيس معه الذي صوت
 من أعضاء المجلس الحاضرين أو الممثلين فى اإلجتماع :

 
 .%( من رأسمال الشركة خالل أية سنة مالية واحدة 30اإلقتراض بما يزيد عن )) أ ( 
 لية واحدة.%( من رأسمال الشركة خالل أية سنة ما20إعتماد المصاريف الرأسمالية بما يزيد عن ))ب( 
 إنشاء مصانع جديدة أو ممارسة أنشطة صناعية جديدة.)ج ( 
 بيع عقارات الشركة .) د ( 
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ب أحد يطلولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير عن طريق عرضها على كافة األعضاء متفرقين مالم 
  .ال لهتجتماع إاألعضاء كتابة إجتماع المجلس للمداولة فيها وتعرض هذه القرارات على مجلس اإلدارة فى أول 

  : مداوالت المجلس والعشرون ثامنةالالمادة 
 حاضرونتثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس وأعضاء مجلس اإلدارة ال

 تدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس اإلدارة وأمين السر.وأمين السر و
 

 البـاب الرابع : جمعـيات المساهـمين
 

 : حضور الجمعيات والعشرونتاسعة الالمادة 
ة العام لكل مكتتب  أيًّا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية، ولكل مساهم حق حضور الجمعيات

ر في حضو أن يوكل عنه شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركةللمساهمين، وله في ذلك 
 الجمعية العامة.

   : الجمعية التأسيسية الثالثونالمادة 
ً من تاريخ ق يدعو وزارة رار الالمساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين يوما

لى عة اإلجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال بالترخيص بتحول الشركة  ويشترط لصح
تماع األول قاد اإلجة إلنعاألقل. فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحدد

 على أن تتضمن دعوة اإلجتماع األول ذلك.
 كان عدد المكتتبين الممثلين فيه.  وفي جميع األحوال، يكون اإلجتماع الثاني صحيحاً أيًّا 

  : إختصاصات الجمعية التأسيسية الحادية والثالثونالمادة 
 تختص الجمعية التحولية باألمور التالية:

ً ألحكام نظام الشركات بالحد األدنى م -1 المال  ن رأسالتحقق من اإلكتتاب بكل رأس المال ومن الوفاء طبقا
 وبالقدر المستحق من قيمة األسهم.

ام لنهائية لنظام الشركة األساسي ولكن ال يجوز لها إدخال تعديالت جوهرية على النظاوضع النصوص  -2
 المعروض عليها إال بموافقة جميع المساهمين الممثلين فيها.

 ابات للشركة.تعيين أول مراقب حس -3

 قتضاها التحول .إلمداولة في تقرير المساهمين عن األعمال والنفقات التي ا -4 

 ويشترط لصحة إنعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل ولكل مساهم في
 كتتب به أو يمثله.إجتماعاتها صوت عن كل سهم إ

  : إختصاصات الجمعية العامة العادية الثانية والثالثونالمادة 
األمور  بجميع جمعية العامة العاديةفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص ال

ركة، الية للشنة المالمتعلقة بالشركة، وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل األشهر الستة التالية إلنتهاء الس
 ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

  ديةختصاصات الجمعية العامة غير العاإ:  الثالثة والثالثونالمادة 
ظاماً. عديلها نليها تتختص الجمعية العامة غـير العادية بتعديل نظـام الشركة األساس بإستثناء األمور المحظور ع

 الشروطولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة أصالً في إختصاصات الجمعية العامة العادية وذلك ب
 واألوضاع نفسها المقررة للجمعية العامة العادية.
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  : دعوة الجمعيات الثالثونالرابعة وة الماد
لجمعية ايدعو  تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة، وعلى مجلس اإلدارة أن

ن %( م5ل )ين يمثالعامة العادية لإلنعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهم
ل جمعية خالعوة ال. ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لإلنعقاد إذا لم يقم المجلس بدرأس المال على األقل

 ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات. 
محدد يعاد النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل المإلوتنشر الدعوة 

ً  بواحد وعشرينلإلنعقاد  لى جميع إالمذكور  ألقل. ومع ذلك يجوز اإلكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعادعلى ا يوما
 مالية،سوق الالمساهمين بخطابات مسجلة. وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة، وإلى هيئة ال

 وذلك خالل المدة المحددة للنشر.
  : سجل حضور الجمعيات والثالثونخامسة الالمادة 

كان ي أي مفمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أسمائهم في مركز الشركة الرئيسي أو يسجل المساه
 يحدده مجلس اإلدارة قبل الوقت المحدد إلنعقاد الجمعية .

   الجمعية العامة العادية : نصاب إجتماع والثالثون سادسةالالمادة 
ً إإال يكون إنعقاد  ل على أس الماال إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا

المحددة  اء المدةن إنتهماألقل ، وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد هذا اإلجتماع  يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة 
قد هذا عكانية إلنعقاد اإلجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد اإلجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إم

 ه.جتماع. وفي جميع األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فياإل
   الجمعية العامة غير العادية : نصاب إجتماع والثالثون ةبعساالالمادة 

إذا لم لمال فاال يكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس 
إلجتماع نعقاد احددة إلر هذا النصاب في اإلجتماع األول، يعقد اإلجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة الميتوف

في جميع وجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد االعالن عن امكانية عقد هذا اال
اذا لم وألقل. المساهمين يمثل ربع رأس المال على األحوال يكون اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من ا

وص المنص يتوفر النصاب الالزم في اإلجتماع الثاني وجهت دعوة الى إجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها
ممثلة ألسهم الن عدد اويكون اإلجتماع الثالث صحيحاً أيا كا من هذا النظام الثالثون(الرابعة والمادة )عليها في 
 وافقة الجهة المختصة.فيه بعد م

  : التصويت في الجمعيات والثالثونثامنة الالمادة 
مة  ت العالكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيا

 ويجب إستخدام التصويت التراكمي في إنتخاب مجلس االدارة. 
 على صويتوالت مداوالتها في المساهم شتراكإو للمساهمين خاصة العامة وال الجمعيات جتماعاتإ عقد يجوز

 .المختصة الجهة تضعها التي الضوابط بحسب التقنية الحديثة، وسائل بواسطة قراراتها
  : قرارات الجمعيات والثالثون تاسعةالالمادة 

 ة العامةلجمعير قرارات اتصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصد
لبية ادية بأغير العغالعادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع ،كما تصدر قرارات الجمعية العامة 

ة الشركة إطالة مدبضه أو ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع ، إال اذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفي
ً  ء المدة المحددة في نظامها األساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكونأو بحلها قبل إنقضا ذا  إال  إصحيحا

 صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع.
  : المناقشة في الجمعيات األربعونالمادة 

اء ى أعضنها إللكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأ
ر الذي بالقد مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات. ويجيب مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين

كان ومعية، حتكم إلى الجإال يعرض مصلحة الشركة للضرر. وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع، 
 قرارها في هذا الشأن نافذاً.
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  : رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر ربعونالحادية واألالمادة 
جلس تدبه ميرأس إجتماعات الجمعيات العامة للمساهمين رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه عند غيابه أو من ين

 اإلدارة من بين أعضائه لذلك في حال غياب رئيس مجلس اإلدارة ونائبه.
هم ي حيازتفأو الممثلين وعدد األسهم التي ويحرر بإجتماع الجمعية محضر يتضمن عدد المساهمين الحاضرين 

ليها أو افقت عباألصالة أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي أتخذت وعدد األصوات التي و
اع في ل إجتمخالفتها وخالصة وافية للمناقشات التي دارت في اإلجتماع. وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب ك

 لجمعية وأمين سرها وجامع األصوات.سجل خاص يوقعه رئيس ا
 

 البـاب الخامس : لجنة المراجعة
  : تشكيل اللجنة الثانية واألربعونالمادة 

دارة جلس اإلتشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ثالثة  أعضاء من غير أعضاء م
 ئها.آت أعضامهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافالتنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم ويحدد في القرار 

  : نصاب إجتماع اللجنة ثالثة واألربعونالالمادة 
 اضرين،يشترط لصحة إجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الح

 وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة.
  : إختصاصات اللجنة ألربعوناالرابعة والمادة 

ئقها ا ووثاتختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالته
 اإلدارة ن مجلسوطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية، ويجوز لها أن تطلب م

سائر ر أو خاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة ألضرادعوة الجمعية العامة للشركة لإلنعق
 جسيمة.
  : تقارير اللجنة واألربعون خامسةالالمادة 

حسابات، اجع العلى لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مر
خلية ابة الدام الرقعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظاوإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت، وعليها كذلك إ

ً  في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق إختصاصها. وعلى مجلس اإلدارة أن يودع  نسخا
ً  بواحد وعشرينكافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة  ل على األق يوما

 زويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه. ويتلى التقرير أثناء إنعقاد الجمعية.لت
 

 البـاب السادس : مراجع الحســابـات
  : تعيين مراجع الحسابات واألربعونسادسة الالمادة 

كة الممل يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات )أو أكثر( من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في
ً في تعي  غييره معتل وقت كنه الجمعية العامة العادية سنوياً، وتحدد مكافأته ومدة عمله، ويجوز للجمعية أيضا

 عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير مشروع. 
 

  : صالحيات مراجع الحسابات واألربعونسابعة الالمادة 
اً له أيضوقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق، لمراجع الحسابات في أّي و

غير اتها وطلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة وإلتزام
راجع ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف م

ل مراجع جلس عمالحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة. فإذا لم ييسر الم
 .الحسابات، وجب عليه أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر
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 البـاب السابع : حسـابات الشركة وتوزيع األربـاح
  : السنة المالية ونواألربعثامنة الالمادة 

ية نة المالدأ الستبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر ابريل وتنتهي بنهاية شهر مارس من كل سنة على أن تب
 مارس من السنة التالية. 31األولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة وحتى 

  : الوثائق المالية واألربعون تاسعةالمادة ال
راً عن وتقري مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركةيجب على   .أ

توزيع لترحة نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضّمن هذا التقرير الطريقة المق
جمعية اد الاألرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد المحدد إلنعق

 العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.
ها في ر إلييجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشا .ب

 ن قبلالفقرة )أ( من هذه المادة، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمي
 األقل.  علىيوماً  بواحد وعشرينالعامة الموعد المحدد إلنعقاد الجمعية 

وتقرير  دارة،على رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة، وتقرير مجلس اإل .ج
 ً رسل ي أن مراجع الحسابات، ما لم تنشر في جريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس. وعليه أيضا

الجمعية  نعقادذلك إلى هيئة السوق المالية ، وذلك قبل تاريخ إصورة من هذه الوثائق إلى الوزارة، وك
 العامة بخمسة عشر يوماً على األقل.

 
  : توزيع األرباح الخمسونالمادة 

 توزع أرباح الشركة الصافية السنوية على الوجه اآلتي:
لعامة اة %( من صافي األرباح لتكوين اإلحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعي10يجنب ) .1

 %( من رأس المال المدفوع.30العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ اإلحتياطي المذكور )
كاوين %( مان صاافي األربااح لت10للجمعية العامة العادية بنااء علاى إقتاراح مجلاس اإلدارة أن تجناب ) .2

 العادياة العاماة الجمعياة تقارره ماا حساب وذلاك محاددة أغاراضلغارض أو إحتيااطي إتفااقي يخصاص 
  .للمساهمين

كة أو الشر للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين إحتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة .3
افي صع من يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان على المساهمين. وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتط

 سسات.ذه المؤهما يكون قائماً من جتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة إاألرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات 
 %( من رأسمال الشركة المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة تمثل ) .4
السبعين وسادسة ، والمادة ال( من هذا النظامالعشرونالرابعة والمادة )مع مراعاة األحكام المقررة في  .5

ن يكون أقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على %( من البا10من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة )
 إستحقاق هذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي يحضرها العضو.

 
  : إستحقاق األرباح الحادية والخمسونالمادة 

ً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين ال اريخ قرار تيستحق المساهم حصته في األرباح وفقا
 ربع أو سنوي نصف بشكل مساهميها على مرحلية أرباح توزيع للشركة ويجوزخ التوزيع اإلستحقاق وتاري

ً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة مسجلين في أحقية األرباح لمالكي األسهم ال وتكون سنوي وذلك وفقا
 سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لإلستحقاق. 

  رباح لألسهم الممتازة: توزيع األ خمسونوال نيةالثاالمادة 
سبة د دفع النال بعإذا لم توزع أرباح عن أي سنة مالية، فإنه ال يجوز توزيع أرباح عن السنوات التالية إ .1

ً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائة( من نظام الشركات ألصحاب األسه متازة عن م المالمحددة وفقا
 هذه السنة. 
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ات  ظام الشرك( من نالمحددة وفقاً لحكم المادة )الرابعة عشرة بعد المائةإذا فشلت الشركة في دفع النسبة  .2
دة طبقاً لمنعقمن األرباح مدة ثالث سنوات متتالية، فإنه يجوز للجمعية الخاصة ألصحاب هذه األسهم، ا
 ة العامةلجمعيألحكام المادة )التاسعة والثمانين( من نظام الشركات، أن تقرر إما حضورهم إجتماعات ا

سهمهم يمة أقللشركة والمشاركة في التصويت، أو تعيين ممثلين عنهم في مجلس اإلدارة بما يتناسب مع 
ذه هفي رأس المال، وذلك إلى أن تتمكن الشركـة من دفع كل أرباح األولوية المخصصة ألصحاب 

 األسهم عن السنوات السابقة.
 

  : خسائر الشركة ثالثة والخمسونالالمادة 
 ، وجبائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع، في أي وقت خالل السنة الماليةإذا بلغت خس .1

على وعلى أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة، 
ً  رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل خمسة عشر  يوما

خ علمه تاري ذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً منمن علمه ب
ً ألحكام نظام الشركات وذل الحد  ك إلىبالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقا

جل ألالذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل ا
 المحدد في هذا نظام الشركات.

ي الفقرة ددة فوتعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المح .2
أس يادة رز( من هذه المادة، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، أو إذا قررت 1)

ً الل تلم يتم اإلكتتاب في كل زيادة رأس المال خالمال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة و  سعين يوما
 من صدور قرار الجمعية بالزيادة.

 
 البـاب الثامن : المنازعات

 
  : دعوى المسؤولية الخمسونالرابعة والمادة 

لخطأ شأن ا لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من
ي فلشركة صدر منهم إلحاق ضرر خاص به. وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق ا الذي

 رفعها ال يزال قائماً. ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
 

 البـاب التاسع : حل الشركة وتصفيتها
  : إنقضاء الشركة والخمسون خامسةالالمادة 

ر قرار ية ويصدنقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية اإلعتبارية بالقدر الالزم للتصفإمجرد تدخل الشركة ب
 ي وتحديدالمصف التصفية اإلختيارية من الجمعية العامة غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين

ية دة التصفجاوز مفية ويجب أال تتسلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتص
شركة ارة الاإلختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس اد

 أن يعين ين إلىبحلها ومع ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصف
ي ال ها التن قائمة خالل مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة إختصاصاتالمصفي وتبقى جمعيات المساهمي

 تتعارض مع إختصاصات المصفي.
 البـاب العاشر : أحكام ختامية

  :والخمسونسادسة الالمادة 
 يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.

 :والخمسونسابعة الالمادة 
 نشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.يودع هذا النظام وي

 


